
 

 

Information for parents after a stillbirth 

 (والدة جنين ميت) اإلمالصبعد  والدينمعلومات لل

 Arabic    2020كانون الثاني/يناير 

 

قرارات العلى اتخاذ  موعائلتك  مهذه المعلومات أنت م ستساعدك .كأبوين ملك فجعةمتجربة هي و،  غير متوقع اً أمراإلمالص كون يغالباً ما  

 :ما يليفي  لكم   دعم الو توجيه تقديم ال ،ماتقد ن ه أبأو   م سيموتطفلك ن  أبيصلكم الخبر عندما  ،ألخصائي االجتماعيل ن كم ي. صعبة ال

 

 ة التالي خطوة ما ال •

 موقت مع طفلكقضاء ال •

 ذكريات صنع ال  •

 ترتيبات الجنازة  •

 مساعدة مالية  •

 شهادة الميالد  •

 بعد الوفاة ما  •

 األحبة  انالخاصة بفقدخدمات ال •

 

 التاليةخطوة ما ال
 

. من  طفلكلمناقشة خطة والدة  ة الجتماعي خدمة ا التمريض وفريق ال  طاقماألطباء و  سيقابلك  .  مستشفىاح الجن  يف منفردةإلى غرفة  ك  إدخال سيتم  

 .ثناء وجودك في المستشفىأد األسرة اآلخرين  أو أحد أفرا حياتك عم مثل شريكاشخص د بقى معك  مكن أن يالم

 

 مطفلكوقت مع قضاء ال
 

تكم على االستعداد.  مساعدللكم  مطفلكشكل  وصف بفى واألخصائي االجتماعي شالمست  وموظفم  يقو نأ مكن من المم. في رؤية طفلك ونقد ترغب 

على  هذه التجربة ساعدتهم العديد من اآلباء أن  . وقد أخبرنا الوقت معهبعض قضاء تمكنوا من تولفه في بطانية ل  مباس طفلكإللموظفين ان  امكبإو

 .الذكرياتصنع الحزن و التعامل مع 

 .مرغبات عائلتكعلى تحقيق طاقم المستشفى ل عمسيم. مع طفلك ئهفي قضا  وندار الوقت الذي ترغبمق تحديدكآباء ل م روك لكمت األمر  

ون قد ترغب  م.رى طفلكب أن يمن يج واكآباء لتقرر م األمر متروك لك. للتعبير عن حبهم مقد يرغب أفراد العائلة اآلخرون أيًضا في رؤية طفلك

تكم في غرفداخل في إطار خاص لقيام بذلك ألخصائي االجتماعي الترتيب للمكن ي . صالةال  أوم سالمراداء لي ألحم  دينرجل تصال بالاب

 .ي مصلى المستشفىأو ف المستشفى

 

 عن طفلكم ذكرياتال عصن
 

و  أطفلكم ل طول( الون وزالقد يحتوي على تفاصيل )الذي  ياتكرذالدوق الخيارات صن تتضمن . ةالراح ممنحكيقد  مطفلكعن ذكريات صنع ال

  من أيًضا في قضاء بعض الوقت مع طفلكوبقد ترغ. الصورأو  شعرالأو خصلة من أو بصمات اليد والقدم  معصمالسوار أو ل طفالاقة سرير بط

 .مطفلكعن  هذه الذكريات  صنع  في م ساعدتككن لألخصائي االجتماعي مم. ي ةالخاص موالتقاط صوركإلباسه الثياب وتحميمه و

 



 

St George Hospital Social Work Department 

 South Eastern Sydney Local Health District من إنتاج  2494 9113  هاتف: 

 ازةت الجنبا ترتي
 

ً  20خل الرحم فترة تزيد عن  دا  طفلكم ظل  قانوني إلجراء جنازة إذا  لبثمة متط الطفل  غير معروف و مطفلكملي لالح عمر ال أو إذا كان  أسبوعا

 .جرام 400أكثر من يزن 

دير  م  واختار المستشفى حتى تي حجرة الموتى ف في   مطفلكبقى سي. مطفلكذكرى  يم رلتكمراسم جنازة وهي إجراء تختار العديد من العائالت 

 .من المستشفى مطفلكأخذ  ات بمدير الجنازإلى أن يقوم وقت من األوقات في أي  مقضاء الوقت مع طفلك  ميمكنكات. جناز

 ها.تسجيل ل Registry Office of Births, Deaths and Marriagesه شهادة الوفاة إلى  ونالذي تختار اتدير الجنازسيرسل م 

 

 مساعدة مالية 
 

  قابلةم الستعطيك. من العملألخذ إجازة لكم  المجال فساح إالجنازة و اتتغطية نفقطلب للحصول على مساعدة مالية لم يتقدتمكنون من قد ت

.   Maternity Allowanceعالوة و Family Tax Benefit Bereavement Paymentمدفوعات الخاصة ب  Centrelink استمارة

 .أسئلة  م أيذا كانت لديكإ 136 150 لرقمعلى ا Centrelink ـاالتصال ب ميمكنك

 

 شهادة الميالد
 

. إلى مكتب تسجيل المواليد  ابالبريد أو أخذه اوإرسالهه االستمارة هذ تعبئة إلى  ونستحتاج واليد. نسخة من استمارة تسجيل الم قابلةم الستعطيك

   .ستمارةاال الجزء الخلفي من على  ل البريديتفاصالعنوان و تجدون 

 

 بعد الوفاة ما
 

يعود لكم  قرارال .يطلب بعض اآلباء معرفة ما إذا كان سبب الوفاة وراثيًا. فحص لتحديد سبب الوفاة إجراء خيار  م ريق الطبي معكفقد يناقش ال

لمحدد  اموعد الفي النتائج على الفريق الطبي طلعكم ، سيرد توفرهاج بم. وقد تستغرق بعض الوقتدائًما جابات اإلم النتائج قد ال تقد ية. ل بالك

 .ةلمتابع ل

 

   األحبة انالخاصة بفقدخدمات ال
 

Red Nose Grief and Loss 

 ساعة(   24) الدعم في حالة فقدان األحبة

 307 308 1300 هاتف:

oss.com.aulnosegriefandwww.red 

 support@rednose.com.au  البريد اإللكتروني:

 

Bears of Hope 

 ع الحمل وفقدان الرض  في حاالت دعم ال

 073 114 1300  هاتف:

www.bearsofhope.org.au 

 

Sands Australia 

  Sandsخط الدعم الخاص بمنظمة

 637 072 1300  هاتف:

g.au.sands.orwww 

 

العائلة أو  د افرأحد أقد يكون . مساعدة في فهم اللغة اإلنجليزية أو التحدث بهالل بحاجة  م ن إذا كنتين محترفيمترجممكانية لحضور  إ هناك 

ية  لمترجم مجانخدمات ا .رفمن خالل مترجم محتيجب أن تتم     م كالمتعلقة برعايت لص وات العمليات  جميع إال أن   ، متواجدًا معكم اءقداألص 

 .هحضورلترتيب السيقوم الموظفون بو   مليكعرض أحدهم ع مترجًما إذا لم يتم   واأن تطلب  ممن حقك.  سريةة  ر مقدمة بصوو

 2017ديسمبر /في كانون األول  St George Hospital  في  لمستهلكينباالمعني   االستشاري فريق المن قبل مراجعة تمت ال
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